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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Peneitian 

KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pendidikan yaitu 

tahap belajar untuk tiap individu dengan tujuan memperoleh pemahaan serta ilmu 

pengetahuan lebih tinggi. Seseorang memiliki pengetauan dengan melalui 

pendidikan akan berdampak terhadap pola pikir, berperilaku serta akhlak yang 

sesuai dengan pembelajaran yang telah dilakukan selama pendidikan yang 

diperolehnya selama ini. Pendidikan menurut Muhibbin (2010), menjelaskan 

bahwasanya pendidikan berawal dari kata “didik” lalu kata ini ditambah dengan 

kata awalah “me” hingga menjadi suatu kata mendidik, dengan arti menjaga dan 

memberi latihan. Untuk memberi pelatihan dan menjaga perlu adanya tuntutan, 

ajaran, dari guru mengenai kecerdasan pikiran dan akhlak yang baik. Mengenai 

sistem pendidikan Nasional, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 5 dan 

6 menjelaskan tenaga pendidikan merupakan masyarakat yang mengabdikan diri 

serta dipilih agar mengembangkan pelaksanaan proses pendidikan. Pendidik 

merupakan tenaga pendidik yang berkecakapan sebagai tutor, guru, konselor, 

instruktur, fasilitator, dosen, pamong pelajar, dan lainnya yang sesuai dengan 

kekususannya dan terjun langsung dalam menjalankan proses pendidikan. 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah tujuan dari pendidik. Dimana 

salah satunya melalui pembelajaran di sekolah. Sekolah ialah tempat dimana 

membentuk konsep dan kepribadian anak. Serta sekolah ialah lingkungan anak bisa 

bersosialisasi dengan teman, kakak kelas, guru, orang-orang disekitar lingkungan 
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sekolah, sehingga menciptakan kepribadian baik secara sosial, mental maupun 

emosional. 

Kualitas sumberdaya pendidikan dapat ditingkat dengan melakukan 

beberapa usaha dan strategi. Pendidik atau guru meupakan sumberdaya manusia 

yang harus dibina serta dikembangkan terus menerus. Pengaruh perkembangan dan 

perubahan yang dinilai serba cepat pada saat ini, kemampuan guru juga harus 

berkembang dan maju hal ini membuat pengajar agar dapat selalu mempelajarinya 

agar  kemajuan pendidikan serta technology dirasakan masyarakat sekarang ini bisa 

disesuaikan oleh guru tersebut.” Perusahaan yang memiki mesin-mesin hebat tidak 

mendapatkan manfaat apabila tidak adanya peranan aktif karyawan didalamnya. 

Untuk mengelola karyawan tak jarang dinilai kompleks dan sulit, dikarenakan salah 

satu diantara karyawan mempunya perasaan, status, pikiran, latar belakang serta 

karakter yang berbeda-beda yang akan dibawa didalam perusahaan. Oleh karenanya 

perlu adanya motivasi, pelatihan dan kompetensi dimiliki oleh karyawan untuk 

mendapatkan karyawan yang memiliki sikap/karakter yang positif, tanggung jawab 

dan potensi yang baik kepada tugas mereka terhadap perusahaan 

Faktor indivdu/personal dimiliki oleh guru, dapat dilihat dari kompetensi, 

motivasi dan pelatiahan menurut Keys dan Wolfe (2011), menjelaskan bahwasanya 

pelatihan merupakan salah satu cara proses pengembangan bakat, dimaan 

perusahaan memfasilitasi pegawainya untuk menganalisis dan mengetahui prilaku, 

sikap dan keterampilan karyawan yang sesuai dengan pekerjaan. Dari penjelasan 

diatas tadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan pendidikan jangka 

pendek untuk melatih karyawan agar memiliki kemampuan yang lebih baik lagi. 
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Menurut Sanghi (2009) menjelaskan bahwa “kompotensi adalah bentuk dari 

pekerjaan yang tergambarkan dalam prilaku yang dilihat di tempat kerja seperti 

pengetahuan, kemampuan sikap dan prilaku yang dipersyaratkan, itu semua akan 

menentuan bagaimana seseorang menunjukkan kinerjanya di tempat kerja. 

Kompetensi yang dimiliki oleh guru menggambarkan bagaimana dirinya dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga pekerjaan yang dilakukan 

sesuai dengan kinerejanya. Ditambah dengan pendapat Kim dan Cho (2014) 

menjelaskan bahwa rasa kompetensi diri yang dirasakan dan dimiliki oleh guru 

akan mengacu pada keyakinan mereka tentang kemampuan untuk berhasil 

melakukan setiap tugas mengajar dengan baik dan lebih percaya diri. Kompetensi 

dianggap penting untuk dimiliki setiap guru karena dijelaskan dalam UU Sisdiknas, 

(2003) yang menyatakan bahwa seorang guru dinilai bisa menjadi tenaga pendidik 

yang mengerjakan tugas-tugas dan tanggung sebaik mungkin dan profesional, 

mereka ditunutut agar menguasai empat keahlian, seperti sikap social, pedagogik, 

kepribadian  dan profesional. 

Santrock (2008) menjelaskan motivasi merupakan doorongan yang 

diberikan kepada sesorang dengan tujuan agar dapat memberikan semangat,  

kegigihan, arahan dan berprilaku. Dengan artian sumber daya manusia yang 

termotivasi lebih bersemangat serta gigih untuk bekerja dan melakukan tugas yang 

diberikan oleh perusahaan, serta motivasi yang positif juga dapat menciptakan 

karakter yang positif pula. Menurut Fernet et al., (2013) menjelaskan bahwa guru 

yang lebih bayak menjalankan pekerjaan mereka secara senang hati, santai, dan 

merasa lebih puas dengan kinerjanya merupakan guru yang memiliki motivasi yang 

tinggi. Ditambah dengan pendapat Klassen & Chiu (2010) menjelaskan bahwa guru 
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yang mendapatkan motivasi akan berdampak kepada keyakinan kompetensi diri, 

stres kerja dan kepuasan kerja.  

Berdasarkan berita yang dimuat pada kompas, 14 september 2018, pada 

umumnya usia sekolah masyarakat berumur atas 15 tahun berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik selalu bertambah, dimana sebesar 7,84 tahun untuk tahun 2015 naik 

8,10 tahun untuk tahun 2017. Akan tetapi, beberapa kasus tetap sebagai kendala 

untuk meningkatkan bobot pendidikan, yang terpenting mengenai mutu guru. 

Dilihat dari UKG atau Hasil Uji Kompetensi Guru, rata-rata kompetensi guru secara 

nasional masih dibawah stadar kompetensi minimal yang telah dibenarkan yakni 

sebesar 55,0, dimana ada 47 provinsi yang memiliki nilai rata-rata dibawah standar 

kompetensi minimal yakni diperoleh sebesar 53,02. Namun  terdapat 7 provinsi 

yang memiliki nilai diatas standar minimum yaitu Kepulauan Bangka, Jawa Barat, 

Bali , Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sumber: 

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180914/ 281500752151215 

Menanggapi pendidikan di Batam yang terus menurun sejak dahulu hingga 

saat ini, Udin P Sihaloho selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Batam  menilai, 

kualitas pendidikan Batam saat ini justru cenderung menurun baik kualitas maupun 

prestasinya. Dimana menurut beliau tak melihat adanya kemajuan dunia pendidikan 

di Batam, tak ada kelebihan, tetap sama itu-itu saja persoalannya sejak beliau 

pertama menjabat sebagai anggota DPRD Batam di Komisi IV membidangi 

pendidikan selama dua periode ini. Sumber: https://batampos.co.id/2018/05/02/ 

kualitas-pendidikan-di-batam-cenderung-menurun/ Selanjutnya Berdasarkan berita 

yang dimuat dalam website Batampos.id (2018), menyatakan bahwa “Dinas 

pendidikan Kota Batam sudah menyelesaikan proses penerimaan peserta didik baru 
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(PPDB) 5 Juli 2018 lalu. Berdasarkan seleksi nilai masing-masing sekolah telah 

mendapatkan siswa yang akan menempati kuota yang mereka sediakan. Pelaksana 

Tugas (PLT) Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan mengakui tidak semua 

pendaftar tertampung disekolah negri. Dari data kelulusan tahun ini untuk tingkat 

TK yang lulus mencapai 252 ribu anak, sedangkan yang lulus sekolah dasar (SD) 

negeri hanya 15 ribu siswa. Sumber: https://batampos.co.id/2018/07/07/tak-

diterima-di-sekolah-negeri-sekolah-di-sekolah-swasta/ 

Dapat disimpulkan dari berita diatas bahwasanya dalam permasalahan 

peningkatan mutu pendidikan, terutama terkait kualitas guru, perlu adanya 

peningkatan mutu kinerja guru. Selanjutnya masih banyak pelajar yang tidak dapat 

bersekolah di sekolah negri, dengan alternatif untuk memilih sekolah anaknya di 

sekolah swasta. Oleh karenanya sekolah swasta bermutu tinggi menjadi pilihan 

utama ketika sekolah negeri tidak bisa memenuhi tuntutan orang tua atas 

pendidikan yang berkualitas,  oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian 

bagaimana peran Motivasi, Kompetensi dan Pelatiahan yang dimiliki oleh guru 

apakah dapat meningkatkan kinerja guru Sekolah Dasar Swasta di Batam Centre. 

Dengan penjelasana diatas maka penulis bertujuan pemilihan judul skripsi yakni: 

“Analisis Pengaruh Motivasi, Kompetensi dan Pelatihan Terhadap Kinerja 

Guru Sekolah Dasar Swasta di Batam Centre" 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Adapun rumusan masalah yang diuraikan pada penelitian ini ialah: 

1. Apakah motivasi secara signifikan bisa memeberi pengaruh kepada kinerja 

karyawan? 
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2. Apakah kompetensi secara signifikan bisa memberi pengaruh kepada 

kinerja karyawan? 

3. Apakah motivasi secara signifikan bisa memberi pengaruh kepada 

kompetensi karyawan? 

4. Apakah pelatihan secara signifikan bisa memberi pengaruh kepada kinerja 

karyawan? 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yang penulis akan jabarkan: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bahwa motivasi secara signifikan bisa 

memeberikan pengaruh kepada karyawan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisi bahwa kompetensi secara signifikan 

bisa memberi pengaruh kepada kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa motivasi secara signifikan bisa 

memberi pengaruh kepada kompotensi kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa pelatihan secara signifikan bisa 

memberi pengaruh kepada kinerja karyawan.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah:  

1. Kepala sekolah 

Sebagai referensi untuk mengetahui kinerja guru swasta sekolah dasar 

di Batam Centre. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pemikiran atau referensi terhadap kepala sekolah untuk melakukan 
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peningkatan kinerja guru dengan melalui pemberian motivasi dan pelatihan 

yang tepat guna untuk meningkatkan kinerja mengajar guru.  

2. Akademik 

 Untuk referensi penelitian selanjutnya mengenai dengan kinerja 

guru. Serta menambah ilmu pengetahuan atau sebagai sarana untuk 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh kuliah di bidang manajemen 

sumber daya manusia (SDM). 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun skripsi, keseluruhan penulisan ini penulis membagi 

menjadi (5) lima bab, dirangkum secara singkat dan padat: 

BAB I          : PENDAHULUAN 

  Adapun untuk BAB pertama ini, peneliti menjelaskan pendahuluan 

yang diawali dari latar belakang, permasalahan penelitian, sampai 

kepada tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II         : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Selanjutnya pada BAB kedua, penulis menguraikan menegnai 

kerangka teori peneliti-peneliti terdahulu yang dijadikan jurnal 

pendukung yang berhubungan masalah-masalah yang diteliti serta 

perumusan hipotesis. 

BAB III   : METODE PENELITIAN 

 Dalam BAB ketiga ini, penulis menguraikan dan membahas hal-hal 

yang bersangkutan tentang merancang penelitian, objek penelitian, 

penjelasan masing-masing variabel, teknik pengumpulan data, 
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metode analisis data, Metode Analisis Deskriptif, Common Method 

Biases (CMB), Evaluasi Model, Outer Model (Model Pengukuran),  

Uji Validitas, Uji Realibilitas, Inner Model (Model Struktural), Uji 

Model Struktural, R Square (Uji koefisien Determinasi) dan Quality 

Index 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

BAB keempat, penulis menguraikan tentang demografi penulis, 

Common Method Biases (CMB), Hasil Evaluasi Model, Outer 

Model, Hasil Uji Validitas, Hasil Uji reliabilitas, Iner model, Hasil 

Uji Model Struktural Tanpa Mediasi. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Terakhir pada BAB kelima, dimana penulis menguraikan  

kesimpulan dari keseluruhan penelitian, dan keterbatasan dalam 

penelitian dan rekomendasi yang direkomendasikan dapat 

memberikan manfaat bagi para peneliti di masa depan. 
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